ÚFHZ SAV
Šoltésovej 4-6
Košice

ZO OZ SAV pri ÚFHZ
Šoltésovej 4-6
Košice

DODATOK č.1 ku Kolektívnej zmluve ÚFHZ SAV Košice na rok 2016
uzavretej medzi ÚFHZ SAV Košice, zastúpeným riaditeľom
Prof. MVDr. Štefanom Faixom, DrSc.
a
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov SAV pri
Ústave fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach, zastúpenou
RNDr. Štefanom Čikošom, CSc.

.

Časť II, bod 5 a bod 7 Kolektívnej zmluvy sa upravujú nasledovne:
Časť II.
Zamestnanosť a hmotné zabezpečenie
5. Zmluvné strany sa zaväzujú podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1994 Zb.z. o sociálnom fonde použiť sociálny fond tvorený 1,25% z objemu
vyplatených miezd nasledovne:
- príspevok na 1 stravný lístok závodného stravovania VAŠA STRAVOVACIA Košice – 0,30 € ako aj v Závodnej jedálni THS – 0,30 €
- čiastka na sociálne výpomoci podľa aktuálnej potreby, maximálne však 500 € ročne
(v prípade mimoriadnych okolností možno túto sumu jednorazovo navýšiť po vzájomnej
dohode medzi riaditeľom ÚFHZ a ZO OZ SAV pri ÚFHZ)
7. Finančný príspevok zamestnávateľa na závodné stravovanie bude poskytnutý vo výške 55% z ceny jedla (1,87 €) v jednotlivých stravovacích zariadeniach. Pri celkovej
hodnote stravného lístka 3,40 €, prispieva zamestnanec sumou 1,23 €.
Zamestnávateľ zabezpečí v prípade uzatvorenia závodnej jedálne pracovníkom na uvedené obdobie náhradné stravovanie v inej jedálni, alebo to môže riešiť nákupom stravných lístkov v sprostredkovateľských organizáciách typu VAŠA STRAVOVACIA
v nominálnej hodnote rovnakej ako v jedálni THS.
(Stravné lístky budú poskytované zamestnancom v zmysle §152 ZP).
V zmysle §152 bodu 5 ZP sa výbor ZO OZ dohodol s vedením ústavu nasledovne:
Pracovník má nárok na stravné lístky za každý odpracovaný deň v príslušnom kalendárnom roku, pričom za január má nárok na plný počet lístkov, pretože sa začína nový
kalendárny rok.
Dovolenka a práceneschopnosť sa nerátajú za odpracované dni.
Zamestnanec počas služobnej cesty nemá nárok na stravný lístok.

V Košiciach dňa 12.12.2016

V Košiciach dňa 12.12.2016

Prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
riaditeľ ÚFHZ SAV

RNDr. Štefan Čikoš, CSc.
predseda ZO OZ SAV pri ÚFHZ

